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Pametne naprave potrebujejo
zanesljivo srce
.. Danes smo s tehnologijo povezani bolj kot kadar koli. Obdaja nas na delovnem mestu, v obliki pametnih telefonov jo nosimo v žepu, vse
bolj pa nas z vseh strani obdaja tudi doma ..

Svet uporabne tehnologije se danes razvija z naverjetno hitrostjo. Po spletu ne samo brskamo, z
njim povezujemo stvari, ki jih še pred nekaj leti
nismo. Nanj so v pametnem domu povezane
vtičnice, senzorji dima, oken, krmilniki senčil, klime, pametne žarnice in še bi lahko naštevali naprave, s pomočjo katerih dom postane pameten.
Vse te naprave pa postanejo pametne šele, ko so
povezane med seboj ali s spletom. Za nemoteno
delovanje pametnega doma je ključno zanesljivo
srce, ki naprave združuje in omogoči njihovo nemoteno delovanje. To središče pametnega doma
je usmerjevalnik, ki poskrbi za to, da je vse v najlepšem redu.
Več povezanih naprav seveda zahteva zmogljivejši usmerjevalnik. Teh naprav je že danes lahko
ogromno, v prihodnosti pa jih bo zagotovo še

več. Prav zato je zmogljiv usmerjevalnik nekaj,
brez česar o pametnem domu sploh ne moremo
govoriti.
Pomembnost zmogljivih naprav in infrastrukture
se po drugi strani izpostavlja tudi zaradi obilice izmenjav podatkov po elektronski pošti, socialnih
omrežjih in zaradi pretoka multimedije. Vedno
pogosteje srečujemo ponudnike storitev in vsebin, kot so na primer Deezer, Netflix, Google Project Stream, ki potrebujejo zmogljivo omrežje.
Linksys usmerjevalniki so dober primer izdelkov,
ki pomagajo razumeti moč tehnologije, da jo lahko uporabljamo za boljše, lažje in bolj polno življenje. Linksys Velop združuje brezžični internet
in pametni dom v napravi, ki zna komunicirati tako v Wi-Fi načinu, kot tudi prek Bluetooth in ZigBee. Kot tak pa je Velop že pripravljen na izzive

prihodnosti. Sistem bo poskrbel za odlično Wi-Fi
pokritost vašega doma. Z njim lahko računate na
izredno hiter in močan brezžični signal. Služi kot
usmerjevalnik, ojačevalnik signala, dostopna točka in most. S posodobitvijo programske opreme,
predvideno v zgodnji pomladi 2019, bo Linksys
Velop postal pravo središče vašega pametnega
doma, saj se bodo naprave lahko povezovale neposredno z Velopom brez dodatnih središč, razdelilnikov (hubov) ali vmesnikov.
Dinamična trofrekvenčna tehnologija že danes
omogoča izjemne hitrosti. Delovanje Wi-Fi
omrežja ostane optimalno ne glede na to, ali povezavo uporabljate za ogled spletnih 4K vsebin,
spletno igranje ali za pogovor. Če imate težave z
Wi-Fi pokritostjo zaradi različnih ovir, kot so debelejše stene ali nadstropja, jih lahko zelo enostavno rešite z nakupom in namestitvijo dodatnih vozlišč. Tudi ko bo na Velop povezanih več
naprav, bo njegovo delovanje zadovoljilo še tako
zahtevnega uporabnika. Za dodatne nasvete pa
obiščite izkušene prodajalce v kateri od številnih
prodajaln s tehnično opremo.
(P.R.)
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Linksys EA2700 Wireless
Dual-Band Router N600
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Linksys E900 Wi-Fi
Wireless Router N300
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Linksys RE1000 Wi-Fi
Wireless Range Extender
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Linksys AE1200 Wireless-N
USB Wi-Fi Adapter
Line 1
Line 2

4

Linksys PLWK400 Powerline
HomePlug AV Wi-Fi Wireless
Extender Network Adapter Kit
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